
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ   №11 

 

         Про надання згоди на безоплатне прийняття об’єктів житлового 

фонду із державної власності у комунальну власність Арцизької міської 

територіальної громади в особі Арцизької міської ради 

 

           Відповідно до статей 26, 59, 60 та Прикінцевих положень Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 4, 4
1 

Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

статті 17 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», відповідно  до пункту 5 розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 18.10.2021 року № 1035/од-

2021 «Про передачу до комунальної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Одеської області об’єктів житлового фонду, захисних споруд 

цивільного захисту, об’єктів інженерної інфраструктури, які у процесі 

приватизації не війшли до статутного капіталу господарських товариств», 

розглянувши лист Болградської районної державної адміністрації від 03 

листопада 2021 року № 01/01-20/1621, з метою прийняття об’єктів житлового 

фонду із державної власності у комунальну власність Арцизької міської 

териториальної громади, міська рада: 

   
ВИРІШИЛА:  

       

1.   Надати згоду на безоплатне прийняття  об’єктів житлового фонду 

із державної власності у комунальну власність Арцизької міської 

териториальної громади в особі Арцизької міської ради, згідно з переліком 

(додаток 1). 

2. Утворити та затвердити комісію з приймання - передачі об’єктів 

житлового фонду з державної власності у комунальну власність Арцизької 

міської територіальної громади в особі Арцизької міської ради (додаток 2). 

3. Вищевказаній комісії здійснити приймання - передачу об’єктів 

житлового фонду відповідно до норм чинного законодавства. 

4. Доручити Арцизькому міському голові затвердити акти прийому-

передачі майна, зазначеного у додатку 2 цього рішення. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 
                                                                                    Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 

                



                                                                                                                      Додаток 1 

                                                                                                                      до проекту рішення 

           Арцизької міської ради 

                                                                                                                      від 19.11.2021 року №__-VIII 

  

 

 

Перелік об’єктів житлового фонду із державної власності у комунальну власність Арцизької міської територіальної громади в особі 

Арцизької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкта 

Місце розташування об’єкта балансоутримувач Стан 

утримання 

Кількість 

квартир 

Кількість 

поверхів 

1 Житловий 

будинок 

вул. Бессарабська(Комсомольська), 

26, м.Арциз, Одеська обл. 

 

ТДВ 

«Комсомолець» 

задовільний 8 2 

2 Житловий 

будинок 

вул. Бессарабська(Комсомольська), 

26 а, м.Арциз, Одеська обл. 

 

ТДВ 

«Комсомолець» 

задовільний 18 2 

3 Житловий 

будинок 

вул. Бессарабська(Комсомольська), 

24, м.Арциз, Одеська обл. 

 

ТДВ 

«Комсомолець» 

задовільний 12 2 

4 Житловий 

будинок 

вул. Піонерська, 1, м.Арциз, 

Одеська обл. 

 

ТДВ 

«Комсомолець» 

задовільний 8 2 

5 гуртожиток вул. Кірпічна, (Цегляна)1, м.Арциз, 

Одеська обл. 

 

ЗАТ 

«Главанбудматеріа

ли» 

незадовільн

ий 

- - 

6 Житловий 

будинок 

с. Главані, Болградський район, 

Одеська обл. 

 

ЗАТ 

«Главанбудматеріа

ли» 

задовільний 4 1 



                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                                                                                                                                                                           до проекту рішення  

                                                                                                                                                                                           Арцизької міської ради 

                                                                                                                                                                                           від 19.11 2021року №__ -VIII 

  

 

Комісія 

з приймання – передачі об’єктів житлового фонду із державної власності у комунальну власність Арцизької міської територіальної 

громади в особі Арцизької міської ради 

Члени комісії Посада  

Голова  Перший заступник міського голови  

Секретар  Головний спеціаліст відділу комунальної 

власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської 

ради 

 

Члени  Начальник відділу бухгалтерського 

обліку,звітності та фінансово-

господарського забезпечення-головний 

бухгалтер Арцизької міської ради 

 

 Начальник фінансового управління 

Арцизької міської ради 

 

 Начальник відділу комунальної 

власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської 

ради 

 

 Начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради 

 

 Начальник юридичного відділу 

Арцизької міської ради 

 



 


